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مكافحة الآثار املميتة للنفط على احلياة البحرية
جو نيكامب ،روزايل �إ�سيلفا و روزر جا�سول
م�ؤ�س�سة «�سي �أالرم» ) (Sea Alarm Foundationبروك�سل ،بلجيكا.
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يغلب �أن ت�صبح م�شاهد الأحياء البحرية امللوثة بالنفط حمط قلق اجلمهور واهتمام و�سائل الإعالم عند وقوع حادث ت�سرب نفطي .ورغم
ذلك ف�إنها �إحدى جوانب اال�ستعداد لت�سرب النفط الأقل تطورا يف معظم الدول با�ستثناء الواليات املتحدة� .إن ذلك لأمر مده�ش لأن لبقع
النفط بغ�ض النظر عن حجمها احتمالية الت�أثري البالغ على الأحياء البحرية املع ّر�ضة من طيور وثدييات و�سالحف وغريها والتي تعي�ش
يف البحار ال�ساحلية وال�شواطئ.
تظهر التجربة �أن �أف�ضل و�سيلة ل�ضمان معاجلة احلياة الفطرية املت�أثرة بنجاح ،مبا يف ذلك �إنقاذ و�إعادة ت�أهيل و�إطالق احليوانات
امل�صابة ،يكمن يف و�ضع خطة للحياة الفطرية قبل وقوع االن�سكاب �أو الت�سرب .ميكن لت�سرب كمية كبرية من النفط �أن ي�ؤثر على ع�شرات
�آالف احليوانات ،وخ�صو�صا الطيور ،والتي ينتهي بها الأمر على ال�شواطئ ،وت�ضع الدولة يف مواجهة م�شكلة عناية و�إدارة تتطلب اهتماما
فوريا .يف ظروف ال�ضغوط الكبرية وت�سارع الوقت الذي تعاين فيه احليوانات ،يكون من الأن�سب والأكرث فاعلية تطبيق خطة تف�صيلية
وجم ّربة م�سبقا حل�شد القوى والقدرات املهنية بدال من االرجتال دون خربة �أو معرفة كافيني.
�إن ال�شرق الأو�سط مع ّر�ض ب�شكل خا�ص للحوادث نظرا للم�ستوى العايل لن�شاطات �إنتاج ونقل النفط والأعداد الكبرية للأحياء الفطرية
البحرية فيه� ،إذ ترتاده �أنواع عديدة من احليتان والدالفني وال�سالحف املياه املحيطة بال�شرق الأو�سط ،وتعي�ش ح�صة كبرية من الأعداد
العاملية لبقر البحر (الأطوم) يف مياه اخلليج العربي ،كما تزورها مئات من �أنواع الطيور املهاجرة من �أوربا و�آ�سيا و�شمال �أنتارتيكا.
ترتك امل�ؤ�س�سات احلكومية يف معظم البلدان مهام �إنقاذ و�إعادة ت�أهيل احلياة الفطرية امللوثة بالنفط للجمعيات التطوعية
كمنظمات العناية باحليوان وامل�ؤ�س�سات اخلريية .وبينما تقوم الكثري منها بعمل ممتاز �إال �أنها عموما تفتقد �إىل املوارد الالزمة
للتخطيط حلاالت الطوارئ �أو لال�ستجابة للحوادث الكربى .كما �أن درجة التعاون بني املنظمات داخل الدولة �أو املنطقة قد تكون
�ضعيفة ،وتتفاوت فيها م�ستويات املقدرة والأع�ضاء املتدربني� ،إن م�ؤ�س�سة  Sea Alarmومركزها يف بروك�سل والتي ت�أ�س�ست
يف عام  ،1999قد جعلت مهمتها تغيري هذا الو�ضع وحت�سني ال�سبل التي ت�ستجيب بها الدول حلوادث تلوث احلياة الفطرية.
قامت امل�ؤ�س�سة منذ عام  2005بالتعاون مع منظمة Oil Spill Response and East Asia Response Limitedاملعروفة
با�سم ) (OSRL/EARLبتطوير �أبعد للقدرات العاملية لال�ستجابة حلوادث تلوث احلياة الربية بالنفط� .إن OSRL/EARL

العامل ،واملوارد التي ميكن ا�ستدعائها على امل�ستوين الوطني والدويل.
�ستتوفر تلك الت�سهيالت مل�ساهمي منظمة  OSRL/EARLوكذلك
للأطراف الأخرى عند الطلب.
قامت  Sea Alarmيف عديد من البلدان بجمع ال�سلطات احلكومية
وممثلي �صناعتي البرتول واملالحة والقائمني على اال�ستجابة للحياة
الربية واملنظمات غري احلكومية لتي�سري التعاون فيما بينهم .ت�ساعد
امل�ؤ�س�سة عرب �إقامة اجل�سور بني �أ�صحاب امل�صلحة يف تطوير الأهداف
واخلطوط التوجيهية للت�صرف ال�سليم ال�سابق لت�سرب النفط ،ويف
ت�أمني الو�صول �إىل معلومات جيدة .تقوم امل�ؤ�س�سة يف الوقت احلا�ضر
ب�إر�ساء ودعم اال�ستعدادات والقدرة على اال�ستجابة يف عدة دول �أوربية
�ساحلية .قامت امل�ؤ�س�سة �أي�ضا ،وا�ستجابة لطلبات احلكومات واملنظمات
البيئية و�شركات البرتول واملالحة ،بتقدمي امل�ساعدة وامل�شورة يف عدد
من حوادث تلوث الأحياء الربية بالنفط ،مبا يف ذلك حوادث جي�سيكا
(اجلالباجو�س ،)2001 ،وبري�ستيج (ا�سبانيا ،)2002 ،وتريكولور
(بلجيما ،)2003 ،ويف �إ�ستونيا (الت�سرب الغام�ض ،)2006 ،و�سريفر
(الرنويج ،)2007 ،وفوجلونبفت (رو�سيا )2007 ،ويف �أملانيا (الت�سربات
الغام�ضة يف  2007و ،)2008وقدمت الدعم عن بعد لعدد من احلوادث
الأ�صغر يف �أوربا.
ال زال هناك الكثري مما يجب عمله حلماية احلياة الفطرية من
الآثار امل�ؤذية للتلوث النفطي .لكن وبف�ضل الكم الوافر من املعلومات
والتوجيه املتوفرة حاليا ف�إن الدول يف موقع جيد لتطوير خطط
فعالة ملواجهة حاالت تلوث احلياة الفطرية بالنفط .وتقف
 Sea Alarmعلى �أهبة اال�ستعداد لتقدمي املعلومات والدعم للجهات
املهتمة يف ال�شرق الأو�سط وال�ساعية �إىل رفع م�ستوى جاهزيتها
للمواجهة.

هي منظمة غري ربحية مملوكة بالكامل من قبل �شركات برتولية ،وقد �أ�س�ست لال�ستجابة بكفاءة حيثما حدثت حاالت ت�سرب
للنفط .ي�ضم �أع�ضاءها �شركات البرتول الأكرث التزاما بق�ضايا البيئة ،والتي تنتج ما بينها قرابة  ٪60من الإنتاج العاملي للبرتول.
يوحد الربنامج امل�شرتك الذي اتفقت عليه كل من امل�ؤ�س�سة واملنظمة املوارد املتوفرة من �شبكات املنظمات غري احلكومية عرب
ّ
) (Sea Alarmومن �صناعة البرتول عرب ) (OSRL/EARLتقوم الن�شاطات الرئي�سية للربنامج وب�شكل كبري برفع القدرات العاملية على
اال�ستجابة حلوادث تلوث احلياة الربية بالنفط .و تخزّن  OSRL/EARLمعدات اخلا�صة يف خمازنها يف اململكة املتحدة ،وقريبا يف
البحرين و�سنغافورة �أي�ضا ،ب�شكل يجعلها جاهزة لالنطالق الفوري �إىل �أي مكان يف العامل  .تقف  Sea Alarmعلى �أهبة اال�ستعداد على
مدى � 24ساعة يف اليوم و� 7أيام يف الأ�سبوع ال�ستقبال �إ�شعارات حوادث التلوث النفطي للحياة الفطرية وطلبات امل�ساعدة ،كما �أنها تقوم
بتطوير �شبكة من�سقة من اخلرباء اجلاهزين لال�ستجابة خالل �ساعات لأي حالة طوارئ لت�سرب للنفط .كما يجري �إن�شاء قاعدة بيانات
لتخزين ما ي�سمى �سجالت اال�ستجابة للحياة الفطرية يف الدول �ست�ضم معلومات �أ�سا�سية عن م�ستوى ا�ستعداد كل من الدول ال�ساحلية قي

�صورة  :2خريطة تظهر الدول امل�شمولة حاليا يف قاعدة بيانات م�ؤ�س�سة  Sea Alarmل�سجالت اال�ستجابة للحياة الفطرية يف الدول.

�صورة  :1ت�سرب يف البحر الأ�سود يف  :2007متطوع ي�ساعد يف جمع
الطيور امللوثة بالنفط.
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